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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Mà d’obra i disposició de 
servei sense límit horari

Revisió anual
preventiva.

Certificat de revisió i etiqueta 
RITE segons normativa.

Totes les peces incloses 
(consultar condicions)

AQUEST HIVERN,
NO PASSIS MÉS FRED!
A Graupera disposem de contractes
de manteniment perquè no t’hagis 
de preocupar de res.

Assistència i reparació
en menys de 24h

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

Més de 40 anys al teu servei

F
er grans reformes o petits retocs, tant és. És 
lògic que ens pugui fer mandra però també és 
cert que modernitzant la imatge, l'equipament 

o la disposició de determinades estances de casa 
nostra ens semblarà, directament, que vivim en una 
casa diferent. Per això mateix, fora mandres i mirem 
exactament què volem fer, com volem que quedi. Si 
quan rebem el manual d'aquella marca de mobles 

Com ho volem fer?
Fer canvis a casa per necessitat o voluntat 
és una acció en la que és necessari conèixer 
totes les opcions del mercat.

que tothom es mira pensem en diferents opcions 
i com quedarien a casa nostra, ara és el moment.

Sense pressa, que canviar alguna habitació no és el 
mateix que canviar-se de roba. Mirant bé les opcions. 
Escollint els colors. Consensuant-ho, òbviament, amb 
tots els que hem de compartir el dia a dia. I quan 
ho tinguem clar, mirant què ens ofereix el mercat.
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Ens millorarà casa nostra des d'un nou color de pa-
ret als tancaments que s'han inventat de darrera 
generació. Podem pensar en el jardí o el rebedor o 
deixar-nos enlluernar per les cuines d'última gene-
ració, ja que al cap i a la fi és el que utilitzarem més. 
Tant és per on vulguem començar: la clau és que a 
Mataró i la comarca hi ha desenes de firmes, empre-
ses i professionals que poden ajudar-te.

 Les empreses i professionals 
es poden convertir en els teus còmplices 
a l'hora d'actuar per girar casa teva com 
si fos un mitjó”
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 L’altra idea són les 
prestatgeries de base metàl·lica, 
les bases tenen bastants lineals 
amb la qual cosa, depenent del 
que volem emmagatzemar, 
podem pujar o baixar els prestat-
ges, però a més aquests lineals 
no resten llum ni visibilitat de cap 
tipus”

L 
es prestatgeries són grans aliades de l’ordre, 
ja que ens ajuden a emmagatzemar molts ob-
jectes de diferents mesures, i ja que queden 

a la vista ens ajuden a trobar el que busquem amb 
certa rapidesa. 

Si col·loqueu cistelles en les prestatgeries no veureu 
a simple vista el seu contingut, però aquest petit in-
convenient es torna un aliat perquè podeu augmentar 
la capacitat d’emmagatzematge i tot aparentment 
estarà en ordre. 

Hi ha altres possibilitats que ajuden a l’ordre, però 
també decoren d’una manera divertida. Parlem dels 
penjadors, això és, a través de penja-robes, barres 
o qualsevol altre sistema ubiqueu diferents conte-
nidors, on podeu ordenar per criteris, per exemple, 
si són diversos nens que cada envàs pertanyi a un 
nen en concret.

Ordre en una  
habitació infantil
Us oferim unes idees molt pràctiques 
per portar a terme un gran repte: acon-
seguir ordre en una habitació infantil, 
o almenys que ho sembli, perquè està 
clar, que hi ha d’haver joguines, peces, 
dibuixos, llibres i un llarg etcètera.
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

 www.aluminiosiluro.com

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos
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E
ncara no fa fred però tard o d'hora en farà. 
Potser ara és bon moment per recordar com 
l'any passat hi va haver dies a casa en què no 

s'hi podia estar. Aquella corrent d'aire molesta de la 
tardor pot ser un fred intens d'aquí a unes setmanes 
o sigui que és bon moment per donar un cop de mà. 
Podem des d'optar per complements com estores a 
repassar els aïllaments de casa nostra com les ma-
teixes finestres i portes.

Pensar en el fred abans que en faci
Els tancaments i aïllaments, el sistema de calefacció o els complements són claus 
perquè estiguem bé a casa a l'hivern

És important prevenir el fred, no només 
curar-lo. Tot i això, el sistema de cale-
facció és clau pel benestar en els mesos 
de més baixes temperatures. Ara també 
és bon moment per fer-li una revisió!
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P
er aconseguir el nostre objectiu, que el saló 
es vegi totalment actualitzat, res millor que 
tenir en compte aquests consells de decora-

ció. Primer de tot, una bona idea sempre és crear 
diferents transparències enmig d’aquesta habitació, 
ja que les mateixes tenen la funcionalitat d’aportar 
llum, la qual cosa permet no només un espai mo-
dern, sinó també més gran del que originalment és. 
Quant als colors que acompanyen, fixeu-vos que 
siguin sempre plens i intensos.

Tampoc deixeu mai d’aportar llum en aquelles zones 
en què voleu aconseguir que s’estableixi el focus 
d’atenció, ja sigui en algun element decoratiu, mo-
ble, etc. i funcionant inversament amb aquells detalls 

"Jo vull un saló  
modern"
Per aconseguir una casa moderna, 
l’ambient que major concordança ha 
de demostrar és el saló, ja que és on 
normalment passem més temps del dia 
observant el que ens envolta.

que voleu que passin desapercebuts.

Els materials són fonamentals, a la vegada, per-
què són els que li donen entitat a la llar. Per això 
és important que respecteu la noblesa d’aquells de 
qualitat, encara que potser podeu donar-vos el luxe 
de sorprendre amb algun l’origen del qual no sigui 
finalment la seva funció.

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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V
ista Serveis Integrals, S.L. és una empresa 
de Mataró que ofereix una gran varietat de 
serveis: instal·lació i manteniment d'elec-

tricitat, fontaneria, gas, climatització; instal·lació i 
manteniment d'instal·lacions tèrmiques en els edi-
ficis; manteniment integral a empreses; i tot tipus 
de reformes de llars i empreses. Posant l'accent en 
el client, ofereixen projectes i solucions integrals a 
mida per cada llar i cada empresa, per obtenir el 
resultat més útil i de major qualitat.

Per tal de donar el servei més complet als seus cli-
ents, compten amb una petita central de reformes 
i una fusteria d'alumini que fa onze anys que fun-
ciona: Grupo Alumtres. Per l'equip de Vista Serveis 
Integrals el client és el principal i és per això que 

Un servei integral  
i a mida
Vista Serveis Integrals ofereix tot 
tipus de reformes i servei de fusteria 
d'alumini per donar resposta a la  
necessitat de cada llar o empresa

utilitzen els productes de major qualitat i ajusten 
els preus segons la necessitat de cada client. Són 
conscients que cada client busca un servei diferent 
i, és per això, que escolten les seves idees i les tra-
dueixen en un projecte i una planificació a mida de 
la mà d'experts en cada part de la reforma.
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L
es portes de seguretat tenen un bombí de se-
guretat que impedeix que es pugui manipular 
amb rossinyols, però no està garantida la seva 

resistència a l’atac. Es fabriquen en PVC, en metall 
o en fusta i estan reforçades amb perfils que resis-
teixen al gas i al foc. 

- Les portes blindades estan fetes de fusta massis-
sa i poden portar una o dues xapes d’acer com a 
reforç. El marc també pot estar reforçat amb ferro 
i el pany acostuma a tenir un cilindre que impedeix 
treure’l amb rossinyols o trepants. Generalment les 
claus estan fabricades a mida i quan s’accionen unes 
barres d’acer bloquegen la porta pels quatre costats.

• Les portes cuirassades són resistents a tot tipus 

Portes de seguretat
Existeix una àmplia gamma de portes 
per fer la casa més segura. Per exem-
ple, n’hi ha de blindades en una o en les 
dues cares, amb reforços o sense ells, 
amb panys i cilindres de major o menor 
qualitat. 

d’atacs, però són les més cares. Contenen tubs d’acer 
i formigó i elements que mantenen la superfície de 
la porta rígida i sòlida. Els marcs són acer recobert 
amb fusta i tenen diversos punts d’ancoratge. Fins 
i tot les seves frontisses són resistents a l’ús de pa-
lanques. Pel que fa al pany, pot ser mecànic, digital, 
retardat, electrònic, etc. Les claus es fabriquen amb 
alta tecnologia i a mida per a cada porta.
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F A Ç A N E S

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.

Av. Jaume Recoder 46
Mataró

Empresa
Familiar

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
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ITE
Inspecció Tècnica
de l’Edifici
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F A Ç A N E S

A
l mercat hi ha assegurances de diverses co-
bertures: segons la part dels vostres béns 
que desitgeu assegurar o segons com voleu 

fer-ho, a més es tenen en compte les característi-
ques de l’habitatge.

Què és el que s’assegura?

Principalment l’habitatge, és a dir, la construcció en 
sí, davant d’esdeveniments accidentals que poguessin 
danyar-lo totalment o parcialment, siguin fenòmens 
naturals o incendis accidentals. Un altre aspecte a 
protegir són els béns que es troben continguts per 
l’habitatge. És a dir, tots els mobles i electrodomèstics 
que es trobin dintre dels límits de la casa. Cal tenir 
en compte que aquests han d’estar correctament 

La importància de 
l'assegurança
Tenir assegurada la llar és una de les 
millors decisions que podeu prendre per 
protegir el vostre patrimoni, però també 
la família.

valorats per tenir una millor cobertura, revalorats cada 
dos anys, degut al fet que perden el seu valor amb 
el pas del temps o per la incorporació d’altres nous.

I el més important de la llar són els seus habitants, 
la família. També tots poden ser assegurats en cas 
de patir un accident a l’interior de l’habitatge. I fins 
i tot terceres persones que romanguin en aquest 
poden ser assegurades contra accidents, fins i tot 
provocats per les vostres mascotes.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

PORCELÁNICO
RECTIFICADO 
75x75
1ª CALIDAD

13,10 € /m2

Por sólo

NOVEDAD!
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A
questes botigues tenen 
passadissos plens de pen-
jadors, caixes, armaris i ves-

tidors de somni i un munt d’articles 
i solucions per a l’organització i 
classificació de qualsevol cosa que 
et puguis imaginar (roba, estris de 
cuina, joguines, lavabos, despat-
xos, etc.). En fi, tot el que sembla 
que es necessita per mantenir la 
casa en ordre. Però fixeu-vos que 
al principi he dit “aparentment”. 
Per què? Doncs perquè jo no tinc 
tant clar que per organitzar-se cal-
gui tot això.

Quan vaig a aquestes botigues 
m’agrada molt veure com tenen 

Calen tantes coses?
Avui en dia hi ha moltes botigues on es venen incomptables articles que,  
aparentment, serveixen per mantenir l’ordre a casa.

distribuïts els calaixos o els arma-
ris amb espais per coses molt con-
cretes: separadors per cinturons, 
penjadors per pantalons, calaixos 
especials per ganivets especials...
però després sempre em pregunto: 
i si un dia compro un altre cintu-
ró, on el posaria si ara ho tinc tot 
organitzat pels que tinc? O: i si 
necessito un ganivet més gran? 
En aquest calaix potser ja no m’hi 
cap si la seva mida actual és pel 
ganivet que hi tenim ara.

Crec que delimitant els espais 
s’aconsegueix una major sensa-
ció d’ordre ja que cada cosa té el 
seu lloc. Però no ens hem de pas-
sar ja que si ho acotem tot, quan 
fem qualsevol canvi la nostra or-
ganització actual ja no ens servirà 
i tornarà el desordre perquè no 
sabrem on posar les coses noves.

És per això que aquest tipus de bo-
tigues m’encanten però hi compro 
amb prudència. Si volem ordenar 
casa nostra el primer que hem de 
fer és decidir amb què ens que-
dem i amb què no per saber on 
ho posarem i de quin espai dispo-
sem. És en aquest moment quan ja 

podem anar a comprar però tenint 
en compte un parell de coses: evi-
tar comprar coses excessivament 
“a mida”i comprar articles modu-
lars que es puguin anar adaptant 
a les necessitats de cada moment.

Però inclús així us diré que quan 
jo vaig començar a posar ordre a 
casa meva, vaig utilitzar caixes de 
sabates a molts llocs... i encara les 
tinc!! No eren les més maques del 
món ni les vaig folrar amb papers 
o robes decorades. Però és que 
moltes ni es veuen i fan la seva 
funció perfectament. I a cost zero!

Per tant, pensem-ho bé abans 
d’omplir casa nostra amb coses 
per ordenar perquè moltes vega-
des no calen. I recordeu: quantes 
més coses tinguem, més temps 
dedicarem a ordenar-les!

Àmmia Serra | Enjoy Order
Enjoy Order neix per ajudar a 
aquelles persones o empreses 
que no tenen temps o no saben 
com organitzar les seves coses.  

Llegeix-la a: 
www.totmataro.cat/blocs

i www.enjoyorder.net
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